
 
                                             नािशक महानगरपािलका,नािशक 
                                घनकचरा यव थापन िवभाग : कोटेशन फॉम2022 
        
               नािशक महानगरपािलके या घनकचरा िवभागातील व छ सव ण २०२२ अतंगत िविवध िठकाणी 

जनजागृतीकिरता भतीवर लोगन व भतीिच े रंगिवणे कामी अनुभिव म तेदार यां या कडुन कोटेशन 
मागिव यात येत आहे. 
अ. . तपशील अंदाजे ाकलन 
1 व छ सव ण २०२२ अतंगत िविवध िठकाणी 

जनजागृतीकिरता भतीवर लोगन व भतीिच े रंगिवणे 
3,00,000/- 

1. वरील माणे कोटेशन www.nmc.gov.in या संकेत थळावर िद.06 /1/2022 ते िद.  13/1/2022 या 
कालावधीत उपल  आहे. 

2. कोटेशन िसलबंद पािकटे सादरीकरणाची मदुत िद. 06/01/2022 रोजी दपुारी 3.00वाजेपयत 
राहील.मदुतीनंतर ा त झालेले कोटेशन वीकारले जाणार नाही. 

3. सदरचे काम मा.संचालक  घनकचरा यव थापन िवभाग नािशक महानगरपािलका,नािशकराजीव गाधंी 
भवन  शरणपुररोड.ना.यांनी िनदिशत केले या जागेवर करावयाचे आहे. याकिरता मनपाकडुन वेगळा 
वाहतुक खच दे यात येणार नाही. 

4. म तेदाराने दरप क सादर करतांना भतीिच े व लोगन रंगिवणे बाबत सव करासह सादर करावे. 
5. कोणतेही कोटेशन वकारणे अगर नाकार याचाअिधकार िन न वा रीकार यांचा राहील. 
6. कोटेशनचे दर मंजुर झा यानंतर म तेदाराने काम िदले यामुदतीत पुण करणे आव यक आहे.मुदतीत काम 

पुण न के यास सव वी जबाबदारी म तेदाराची राहील व म तेदारावर दंडा मक कायवाही कर यात येईल. 
7. कोटेशनचे दर मंजुर झा यानंतर म तेदारने कामाचा करारनामा .500/- ट ॅ प पेपरवर जािमननामा क न 

दयावा लागेल. 
8. जी.एस.टी.करासह दरप क नमदु करावयाचे आहे.कोण याही ट ॅ सची जबाबदारी मनपाची राहणार नाही.. 
9. सदरचे मंजरु दराने कराराची मदुत संपेपयत वेळोवेळी गरजेनसुार काम करणे बंधनकारक राहील. 
10. कोटेशनदर मंजरु झा यानंतर करावया या कामा या दरात काही वाढ झा यास वाढले या दरा माणे 

कोटेशनधारकास जादा पैसे (देयक)दे यात येणार नाही. 
11. काही अपिरहाय कारणा तव देयके अदा करणेस उशीर झा यास यावर याज अनदेुय राहणार नाही. 
12. शासना या िनयमानसुार एकुण िबला या र कमेतनु TDS कपात कर यात येईल. 
13. कामाचा दज  चांग या व पाचा असला पािहजे याची जबाबदारी म तेदाराची राहील.    
 

                                                                                               
                        Sd/- 

                                                                                                  डॉ.आवेश पलोड. 
                                                                                                     संचालक 

                                                                                                           घनकचरा यव थापन िवभाग                 
  नािशक महानगरपािलका नािशक 

 



                                               
                                    
                              नािशक महानगरपािलका,नािशक 
                     घनकचरा यव थापन िवभाग : कोटेशन फॉम2022 
        कामाचे नाव – व छ सव ण २०२२ अतंगत नािशक शहरात िविवध िठकाणी व छते िवषयक जनजागृती 

करणेकिरता भतीवर लोगन व भतीिच े रंगिवणे. 
 

         ाकलन र. .3,00,000 /-                                    कामाची मदुत -१ मिहना. 
 

            कोटेशन फॉम िमळ याची िद.०६/०१/२०२२ ते िद. १३/०१/२०२२ पयत  

             कोटेशन फॉम  वकार याची िद.१३/०१/२०२२  दपुारी ३.०० वाजेपयत 
 

                          उपरो त माणे व छ सव ण २०२२ अतंगत नािशक शहरात िविवध िठकाणी व छते िवषयक 
जनजागृती करणेकिरता भतीवर लोगन व भतीिच े रंगिवणे. 
अ.

. 
तपशील एकुण करावयाची 

कामे 
( वांटीटी) के.फुट 

दर कर  
(GST) 
सह 

एकुण र कम 

१  व छ सव ण 
२०२२अतंगत नािशक 
शहरात िविवध िठकाणी 
व छते िवषयक 
जनजागृती करणेकिरता 
भतीवर लोगन व 
भतीिच े रंगिवणे.  

1900 के.फुट    
 
 

 
                     सदर कोटेशन सोबत असले या सव अटी व शत  मी वाचले असनु या मा य आहेत. सदर अटी 
शत  माणे कोटेशन म ये नमदु केले या दराने १ मिहना मुदतीत काम पुण करणेस मी बंधनकारक आहे. मी वरील 
ाकलन दरापे ा                 %जादा दराने               ट के/ जादा             ट के कमी दराने कवा ाकलन दराने 
कर यास तयार आहे. 
 
मकतेदाराचे नाव व प ा- ---------------------------------------------------------------------------------- 
                               ------------------------------------------------------------------------------------- 
           कोटेशन धारकाची वा री 
            िद.      /01/2022 

       Sd/- 
डॉ.आवेश पलोड. 

संचालक  घनकचरा यव थापन िवभाग                                                      
नािशक महानगरपािलका नािशक 
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